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‘De HEERE, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren’ 

BIJBELROOSTER (4-14 jaar) 
 

DEEL 1: HET LEGER VAN GOD 
‘Jehovah Zebaoth - HEERE der heirscharen - God van de legermachten’ 
Een heirschaar of legermacht is een groep soldaten. De Naam betekent dus: HEERE van de legers. 

Welk leger heeft de HEERE? Aardse en hemelse legers. Hij kan op aarde het leger van een koning 
gebruiken, maar ook uit de hemel een leger van engelen sturen. Hij kan het weer gebruiken 
(hagelstenen of onweer bijvoorbeeld), maar ook dieren (sprinkhanen bijvoorbeeld). Hij is de 

Schepper van hemel en aarde en kan daarom alles wat Hij schiep gebruiken als Zijn leger.  
Deze Naam is tot troost van Gods kinderen toen en nu en tot waarschuwing van Zijn vijanden. De 

HEERE zal voor mensen strijden die Hem dienen. Hij beveiligt Zijn kinderen. Maar Hij is tegen Zijn 
vijanden. Een sterker leger dan het leger van God is er niet. Daarom ben je bij Hem veilig!  

 
Dag 1: Gods leger - Lees Psalm 46 (als je dat te lang vindt: vers 1-3 en 7-12)  
- Hoe noemt de dichter God in vers 2? Wat betekenen die Namen? 

- Wat zegt de dichter daarom in vers 3? 
- Hoe noemt de dichter de HEERE in vers 8a? Wat betekent deze Naam? (zie kadertekst) 
- Hoe hoor je dat de dichter van deze psalm met al zijn zorgen of angsten bij de HEERE schuilt? Wat 

betekent dat voor ons? 
 
Dag 2: Gods strijd - Lees 1 Samuël 17:40-47 

- Waarmee gaat Goliath vechten (vers 45a)? 
- Hoe gaat David vechten (vers 45b)? 

- Hoe loopt deze strijd af? Hoe komt dat? 
- David leert ons om met andere ogen naar oorlog te kijken. Hoe dan? 
 

Dag 3: Gods paarden en wagens - Lees 2 Koningen 6:8-17 
- Hoe weet de koning van Israël waar de koning van Syrië het land binnenvalt (vers 12)? 

- Wat wil de koning van Syrië doen met Elisa (vers 13)? 
- Wat ziet de jongen bij Elisa de volgende morgen (vers 15)? 
- Wat laat de Heere aan de jongen zien (vers 17)? 

- Wat betekent dat? Wat betekent dat voor ons nu? 
 
Dag 4: Gods soldaten - Lees 2 Koningen 19:14-19 en 32-35 

- Wat doet Hizkia met brieven van de vijanden (vers 14)? 
- Hoe noemt hij de HEERE in zijn gebed (vers 15)? 

- Welk antwoord geeft de HEERE (vers 34)? 
- Welke soldaten bevrijden Jeruzalem (vers 35)? 
- Wat kunnen wij van deze geschiedenis leren? 

 
Dag 5: Gods kogels - Lees 1 Samuël 7:7-13 
- Wat doen de Israëlieten als ze bang zijn (vers 8)? 

- Elk offer in de Bijbel wijst naar de Heere Jezus. Waarom kan God alleen om Jezus’ wil bij zondaren 
zijn? 

- Hoe strijdt de HEERE tegen de Filistijnen? 
- Waarom zet Samuël een steen neer als teken? 
- Kun jij momenten uit je leven noemen die een ‘Eben-Haëzer’ zijn?  

- Wat heeft dit Bijbelrooster je geleerd over Gods leger?  
- Wat leren deze Bijbelse geschiedenissen je als je in onze tijd hoort over oorlog? 
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DEEL 2: SCHUILEN BIJ GOD 
 

Dag 6: Schuilen bij God - Lees Psalm 3 
- Wat is de nood van David (vers 1-3)? 

- Bij Wie schuilt hij in zijn nood (vers 4)? Hij noemt God zijn Schild – wat betekent dat? 
- Schuilen bij God - hoe doet hij dat (vers 5)? 
- Hoe ervaart hij dan zijn nood (vers 6-7)? 

- Van wie verwacht hij hulp (vers 8-9)? 
- Welke nood ervaar jij? Wat kun je van David leren? Hoe kun jij schuilen bij God? 

 
Dag 7: Vrede in God - Lees Psalm 4 
- Wat doet David in zijn nood (vers 2)? 

- Op Wie vertrouwt hij (vers 6)? 
- Wat is het geheim van mensen die zingen in hun nood (vers 8)? 
- Wat is het geheim van mensen die rustig slapen in hun nood (vers 9)? 

- Je hebt misschien beelden gezien van christenen die zingen in oorlogstijd. Hoe kan het dat ze dit 
doen? Wat kunnen wij van hen leren?  

 
Dag 8: Vechten met God - Lees Psalm 5 
- Wie is de Koning van heel de wereld (vers 3)? 

- Hoe laat David zien dat hij een onderdaan van deze Koning is (vers 4)? 
- Wat vraagt hij voor zichzelf (vers 9)? 
- Wat vraagt hij voor zijn vijanden (vers 10-11)? 

- Wat leert het jou dat God Koning van heel de wereld is? Wat kun jij bidden voor je vijanden?  
 

Dag 9: Hopen op God - Lees Psalm 7:1-11 
- David ziet als het ware een leeuw op zich afkomen (vers 3). Welke kant kijkt hij op (vers 7)?  
- Heeft David gezondigd dat dit gebeurt (vers 4 en 9)? 

- Op Wie hoopt hij in zijn nood (vers 11)? 
- Als er nood is, kijken we vaak naar de omstandigheden. Welke kant leert David ons opkijken? 

Waarom kun je het beste die kant opkijken? 
 
Dag 10: Sterkte in God - Lees Psalm 10:1-2 en 12-18 

- God lost nood niet altijd gelijk op, maar laat het soms een poosje duren.  
- Ziet Hij het wel (vers 14a)? Wat wil Hij dat we met moeite en verdriet (blijven) doen? 
- Wat weet de dichter over God (vers 16a en 17)? 

- Waarom geeft hem dat vertrouwen in God? 
- Hoe kun jij bij moeite en verdriet sterkte in God vinden? 

 
Extra: Je vindt bij dit Bijbelrooster: 
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school-kerk) over ‘Gods leger’ naar aanleiding van Psalm 46: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/de-heere-regeert-gods-leger/ 
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school-kerk) over ‘Gods schild’ naar aanleiding van Psalm 18: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/de-heere-regeert-gods-schild/ 
Hierin vind je ook een aantal suggesties om dit thema met kinderen te verwerken 
- Ook ‘oudere’ gezinsmomenten kun je gebruiken, bijvoorbeeld:  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/bescherming-1-beste-bescherming-4-14-jaar/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/bescherming-3-schuilen-3-12-jaar/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/bescherming-4-de-enige-schuilplaats-4-14-jaar/ 
- Bijbelteksten om te leren. Bijvoorbeeld Psalm 18:31b, Psalm 46:8 of Jeremia 50:34a. Leerondersteuning bij 
deze Bijbelteksten vind je op de website: www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm1831b-leren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm468-leren/ en www.bijbelsopvoeden.nl/product/jeremia5034a-leren/ 
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